Navodila za prijavo v portal zVEM in pridobitev
potrdila o testiranju 1.0
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1. ZA PRIJAVO POTREBUJETE DIGITALNO KVALIFICIRANO
POTRDILO
S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto,
jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete. Z
digitalnim potrdilom se zagotavlja varno in zakonito elektronsko poslovanje. Kvalificirana
digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje ponudniki storitev zaupanja:
•
•
•
•

Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo SIGEN-CA,
Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA,
Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB,
Halcom d.d. - Halcom CA.

Za dostop do portala zVEM lahko uporabite digitalno potrdilo (certifikat) omenjenih
ponudnikov storitev zaupanja in je lahko izdan za fizično ali pravno osebo.
Če želite še več informacij glede digitalnih potrdil pojdite na:
https://www.si-trust.gov.si/
https://www.posita.si/postarca
https://www.nlb.si/ac-nlb
https://www.halcom.com/si/digitalna-identiteta/

2. REGISTRACIJA NA PORTALU ZVEM
Prijava v portal je preprosta
Da bi uporabnikom zagotovili popolno varnost, je za dostop do nekaterih storitev na portalu
zVem potrebno uporabiti kvalificirano potrdilo za avtentikacijo spletišč, ki ga izda ponudnik
kvalificiranih storitev zaupanja v Sloveniji. Kvalificirano potrdilo za avtentikacijo spletišč je
sodobna alternativa klasičnim osebnim dokumentom (osebna, zdravstvena izkaznica, potni
list, bančna kartica, …) s posebnim namenom – zagotavljanju varnega in legitimnega
elektronskega poslovanja. Kvalificirana potrdila so sestavni del sodobnih tehnoloških storitev,
ki s šifriranjem podatkov in elektronskim podpisom nudijo popolno zasebnost in zaupnost. V
Sloveniji je več izdajateljev kvalificiranih potrdil, postopek pridobitve pa je preprost.

Ko ste izbrali način prijave se odpre naslednje okno, kjer izberete svoj certifikat
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Potrdite z »OK« s tem ste se uspešno prijavili v portal zVEM.

3. PRIKLIC POTRDILA O TESTIRANJU
Za tiskanje oz. priklic potrdila o testiranju kliknite na gumb eDokumenti in prikazali se bodo
vsi vneseni izvidi v preteklih treh letih. Rezultati testov so na voljo v razdelku »Seznam
testiranj« med vašimi dokumenti.
Če ste bili pred kratkim testirani, rezultata pa ni v portalu, potem se za izvid obrnite na
laboratorij oz. ustanovo, kjer so testiranje izvedli.
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